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Objectius
Aquest mòdul forma part de l'Especialitat E1 ("Investigació etnogràfica i transcultural") i es desenvolupa al
llarg de tot el curs.
Objectius:
Conèixer la dialèctica entre particularisme i comparació que reflecteixi tot el desenvolupament de la
història de l'Antropologia.
Conèixer els debats teòrics més recents entorn als conceptes de persona, cos i identitat, tant des del
punt de vista del grup (identitats col·lectives, ètniques) com de la persona i aplicar-los a estudis
etnogràfics específics i a comparacions acotades.
Conèixer la crítica a las teories clàssiques del parentiu, així com les alternatives proposades tant
particularistes com comparatives.
Comprendre com aplicar la investigació etnogràfica en diferents àmbits de recerca.

Competències
Conèixer i aplicar els dissenys teòrics i metodològics, les estratègies i les tècniques de recollida i anàlisi
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Conèixer i aplicar els dissenys teòrics i metodològics, les estratègies i les tècniques de recollida i anàlisi
de dades específiques per a fer recerques flexibles i emergents en antropologia.
Conèixer i aplicar els diversos procediments desenvolupats en antropologia per a fer comparacions
transculturals.
Defensar arguments i justificar una idea amb claredat i precisió, duna manera apropiada al context,
valorant les aportacions d'altres persones
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina per a
analitzar contextos etnogràfics específics.
Utilitzar amb eficàcia les tecnologies de la informació i de la comunicació en la recollida, l'elaboració i la
transmissió de coneixement.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en contextos etnogràfics particulars
2. Comunicar conclusions i propostes d'intervenció en un context de presentació d'un treball
d'investigació.
3. Dominar la dialèctica entre particularisme i universalitat en els temes que apareixen en les diferents
societats en relació amb els conceptes de cos, persona i identitat.
4. Escollir els arguments adequats en les presentacions orals i escrites i justificar-los amb claredat i
precisió, de forma apropiada per al context i valorant les aportacions d'altres persones.
5. Escollir, entre les diferents formes de comparació, la més pertinent per a la investigació d'un problema
sociocultural.
6. Identificar elements rellevants en documents institucionals i textos científics que permetin formular
judicis i reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques en antropologia.
7. Identificar les formes de comparació transcultural utilitzades en la formulació i en el desenvolupament
de les teories antropològiques.
8. Integrar dades i informacions etnogràfiques primàries i secundàries de fonts diverses.
9. Reconèixer i fer servir les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb el context
etnogràfic de recerca o d'intervenció triat.
10. Relacionar de manera sistemàtica conceptes, teories i orientacions teòriques de la disciplina més
adequats al context etnogràfic específic d'investigació.
11. Triar unitats d'anàlisi comparables en investigació transcultural

Continguts
El mòdul es divideix en 5 blocs.

1. Investigació i comparació transcultural.
[Prof. responsables: Dr. José Luis Molina i Dra. Aurora González] (4 sessions, 8 hores)
1.1. Formes acotades de comparació.
1.2. Una proposta recent de comparació transcultural acotada.
1.3. La comparació succesiva i el desenvolupament dels programes d'investigació.
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1.4. La comparació transcultural en base a la selecció de casos de múltiples grups culturals. Aplicació de
mètodes mixtos.

2. Identitat, persona i grup a l'Àfrica, Amèrica i Austràlia.
[Prof. responsables: Dra. Anna Piella, Dra. Virginia Fons i Dra. Montserrat Ventura] (9 sessions, 18 hores)
2.1. Teoria general sobre la noció de persona/corporalitat. La noció de persona i grup a l'Àfrica Central. El cas
Ndowe.
2.2. Persona i individu a l'Amèrica Tropical. Persona en el cas Tsachila. Identitat ètnica: un recorregut general i
en el cas Tsachila.
2.3. Identitat, persona i grup a l'Austràlia Aborigen. El cas Djirbal.

3. Parentiu i investigació etnogràfica.
[Prof. responsable: Dr. Jordi Grau ] (9 sessions, 18 hores)
3.1. Referents teòrics i presentació de la proposta.
3.2. Models etnogràfics.
3.3. Anàlisi i crítica de conceptes

4. Pobles, territoris i medi ambient.
[Prof. responsables: Dra. Montserrat Ventura i Dr. Pablo Domínguez] (7 sessions, 14 hores)
4.1. Societat i medi ambient: debats actuals + eco-etnografía sobre los Ait Ikis de Marruecos.
4.2. Mar kuna. Representación y uso de los recursos marinos en Kuna Yala (Panamá).
4.3. Mapas culturales en la Amazonía venezolana: etno-geografía yanomami.
4.4. Espacio, tiempo, cartografía simbólica y delimitación del territorio indígena: los Tsachila de Ecuador +
Discussió del conjunt del curs.

5. Etnografies de pobresa urbana.
[Prof. responsables: Dr. Hugo Valenzuela i Dra. Miranda Lubbers] (7 sessions, 14 hores)
5.1. Conceptes i teories de la pobresa en CCSS i Antropologia.
5.2. Etnografies de la pobresa: La pobreso com a fenomen polimòrfic.
5.3. Reflexions metodològiques.
5.4. Micro-recerca sobre la pobresa local - un anàlisi de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica del
context inmediat.

Metodologia
Classes magistrals/expositives.
Lectura i anàlisi d'articles / informes d'interès.
Presentació / exposició oral de treballs.
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Presentació / exposició oral de treballs.
Tutories.
Estudi personal.
Elaboració de treballs.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisi de documentació etnogràfica i audiovisual

7

0,28

7, 9

Classes magistrals i expositives

68

2,72

5, 7, 10

Estudi personal

60

2,4

7, 8

Anàlisi d'articles / informes d'interès

36

1,44

1

Presentació / exposició oral de treballs

15

0,6

4, 8

Tutories

24

0,96

6

Elaboració de treball

40

1,6

1, 8

Lectura d'articles / informes d'interès

50

2

5, 7, 11

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes

Avaluació
Aquest apartat de la Guia Docent conté tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació del mòdul.
Avaluació del mòdul
Es porta a terme un sistema d'avaluació continuada que inclou tres metodologies:
Assistència i participació: primer, per assolir els resultats d'aprenentatge previstos, es considera
fonamental que els estudiants assisteixin a les classes i hi participin activament. Por aquest motiu,
s'exigeix l'assistència a un mínim de 80% de les classes de cada bloc i s'avalua el grau de participació
a les sessions presencials, les discussions, pràctiques i l'exposició oral dels treballs. Aquesta
participació es té en compte a la nota final del bloc.
Avaluació continuada de treballs dels blocs: en segon lloc, cada bloc proposa una o diverses
activitats que permeten una avaluació continuada del procés d'aprenentatge. Aquestes activitats poden
variar entre una prova escrita, una exposició oral a classe, la ressenya d'unes lectures, pràctiques a
l'aula d'informàtica o la redacció d'un breu assaig, entre d'altres. El conjunt de les avaluacions dels
diferents blocs que composen el mòdul (30%) i la participació en els diferents blocs (20%) constitueix el
50% de la nota global del mòdul. El/la professor/a comunicarà els terminis de lliurament de les
evidències d'avaluació a l'inici del bloc.
Avaluació del treball individual final del mòdul: la superació d'una avaluació general del mòdul
constitueix el 50% restant dela nota. En el cas dels mòduls que conformen les especialitats (E1.1.,
E1.2, E2.1, E2.2 y E3.1), cada estudiant selecciona aquell bloc de més interès per al seu treball de fi de
màster d'entre els que integren el mòdul i l'avaluació es basa en aquest bloc. Aquesta avaluació pot
constar d'un assaig més especialitzat de 3000 / 4000 paraules, centrat en l'elaboració d'un estat de la
qüestió sobre un tema o en el que s'intenti resoldre una qüestió específica de la disciplina a partir de
lectures recomanades pel professor del bloc en què l'estudiant ha optat avaluar-se. La data de
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lectures recomanades pel professor del bloc en què l'estudiant ha optat avaluar-se. La data de
lliurament del treball de aquest mòdul és el 19 de abril.
És fonamental respectar els terminis de lliurament.
Cada professor determinarà la fórmula d'entrega dels treballs (a través del campus virtual, del correu
electrònic, en paper -presencialment o a la seva bústia del Departament-). El professorat comunicarà el
resultat de l'avaluació mitjançant les vies establertes i obrirà un termini de revisió per consultes abans de
comunicar-les al coordinador de cada mòdul pel tancament de les actes. L'estudiant pot sol·licitar tutories amb
el professorat del màster al llarg del curs per aclarir qualsevol punt del contingut dels cursos.
Amb caràcter general, la no presentació de qualsevol de les evidències d'avaluació suposarà la qualificació de
"No avaluable". En casos excepcionals, degudament justificats, la comissió del programa del màster podrà
resoldre un procediment alternatiu d'avaluació.
Criteris generals:
L'avaluació s'entén com un procés continu que s'estén durant tot el període lectiu.
Les qualificacions utilitzades seran en l'escala 0-10 amb un únic decimal. Per considerar superada
l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5,0 com nota mitjana resultant de les notes obtingudes en
cada una de les activitats avaluades, considerant el percentatge de cadascuna d'elles en la nota final. Una
vegada superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.
La programació de les activitats d'avaluació no es podrà modificar, exceptuant que hi hagi un motiu
excepcional i degudament justificat. En aquest cas, es proposarà una nova programació dins del període lectiu
corresponent.
Qui dugui a terme irregularitats que pugui conduir a una alteració significativa de la qualificació de qualsevol
evidència, rebrà un 0 com a nota de la mateixa, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui
instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats a les proves d'avaluació d'un mateix mòdul, la
qualificació final d'aquest mòdul serà 0 .
La qualificació de "No avaluable" en l'acta final d'avaluació implica exhaurir els drets inherents a la matrícula
de l'assignatura o el mòdul, encara que el "No avaluable" no comptarà a l'expedient acadèmic.
La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat, no es tindrà dret a reavaluar-la i es suspendrà tota
l'assignatura. Recordem quees considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a
altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les
fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Asisstència i participació activa a classe

20%

0

0

3, 5, 7

Lliurament d'informes / treballs breus

30%

0

0

1, 4, 6, 8, 10

Redacció d'un assaig

50%

0

0

1, 2, 8, 9, 11
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